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Onnistuneeseen ammuntaan vaaditaan hieman huomioita myös välineiden teknisiin säätöihin. Kallis
huippujousi tai viimeisimmät uutuusnuolet eivät vielä takaa huippusuoritusta. Suoritus syntyy aina 
ammuntatekniikka - välineiden oikeat säädöt – välineiden laatu -ketjun tuloksena, ja tässä 
järjestyksessä. Tässä lyhyt ja yksinkertainen katsaus välineiden säätämiseen perinteisessä 
jousiammunnassa.

Jousen jänneväli ja nuolihylly

Perinteisissä jousissa on hyvin vähän säätöjä, joihin käyttäjä voi vaikuttaa. Näistä jänneväli, eli 
jousen kahvan ja jänteen välimatka, on yksi olennainen. Jännevälin lähtökohtana on hyvä käyttää 
valmistajan suositusta (esimerkiksi pitkäjousissa usein 7 tai 7,5 tuumaa). Jänneväli mitataan jousen 
kahvan syvimmästä kohdasta jänteeseen. Jänneväliä pystyy lisäämään kierittämällä jänteeseen lisää 
kierroksia ja vastaavasti pienentämään vähentämällä kierroksia. 

Oikea jänneväli löytyy lähinnä vain kokeilemalla. Oikealla jännevälillä jousi tuntuu mukavalta 
vetää sekä laukaista eikä jänne pidä ylimääräistä ääntä. Mikäli et pysty arvioimaan näitä itse, 
kannattaa pysytellä jousen valmistajan antamassa suositusmitassa. 

Huom: jänneväliä pitää tarkistaa säännöllisesti erityisesti uudella jänteellä. Jousen jänne venyy ja 
jännevälillä on tapana pienentyä ajan myötä. Uuden jänteen voi jättää esimerkiksi ensimmäiseksi 
yöksi vireeseen, jolloin se venyy pahimman venymisensä ja jännevälin voi säätää sen jälkeen. Jänne
on yksi varaosa, jota kannattaa kuljettaa mukana. Vaihda aina uusi jänne ajoissa, niin voit säästää 
vanhan varalle. 

Nuolihyllyn päällysteenä voi käyttää nahkaa, huopaa tai eläimen turkista. Pääasia, että päällyste 
liukuu hyvin nuolen lähtösuuntaan. Ikkunaleikkauksen sivuun voi laittaa esimerkiksi nahkaisen 
sivulevyn. Nämä kannattaa asentaa paikalleen jo ennen jänteen kiinnitystä.

Nokinpaikka

Toinen ja erittäin tärkeä jouseen liittyvä säätö on nokinpaikka, johon nuolen nokki laitetaan 
jänteelle. Oikea nokinpaikka haetaan sulittamattoman nuolen testillä (ks. alla). Perinteisissä 
jousissa, joissa on avoin nuolihylly, ja jotka laukaistaan sormilaukaisulla ilman laukaisulaitetta, 
yleensä hyvä lähtökohta nokinpaikalle on noin puoli tuumaa (1,25cm) nuolihyllyn ja jänteen välisen
suoran kulman pisteen yläpuolella.

Nokinpaikan voi merkata yhdellä tai kahdella jänteeseen kiinnitettävällä nokipaikkamerkillä. 
Lyhyissä jousissa, joita vedetään kuitenkin aikuisen vetopituudella, jänteen kulma voi pienentyä 
vedon lopussa niin, että nuoli alkaa puristumaan nokinpaikkamerkkien väliin. Itse suosinkin vain 
yhtä merkkiä. Nuoli pysyy kyllä jänteellä, mikäli se on oikean paksuinen suhteessa nokkiin. Oikeaa 
nokinpaikkaa hakiessa tilapäisen nokipaikan voi merkata esimerkiksi teipillä. Huomaa, että 
nokinpaikka mitataan nokin keskelle. Aseta siis ylämerkin alapinta noin puoli nokin mittaa 
keskikohdan yläpuolelle. 



Kuva 1. Nokinpaikan määritelmä ja mittaaminen

Vetopituus

Seuraavaksi kannattaa mitata oma vetopituus sillä jousella, jolla ammut. Helppo ja tarkka 
menetelmä on ottaa yksi nuoli, vetää jousi sen kanssa normaaliin vetopituuteen ja pyytää avustajaa 
merkkaamaan nuoleen kynällä vetopituus. Mikäli sinulla ei ole käytössä avustajaa, voit tehdä 
mittanuolen, johon merkkaat tuuma-asteikon ja katsoa esimerkiksi peilin avulla vetopituutesi. 
Vetopituus mitataan nokinloven pohjasta nuolihyllyn etummaiseen kohtaan. Vetopituus on tärkeä 
tieto nuolien pituuden lisäksi myös jousen vetojäykkyyden kannalta. Valmistajat ilmoittavat jousien 
vetojäykkyyden aina 28 tuuman vedolla. Mikäli todellinen vetopituutesi on vähemmän, on jousen 
vetojäykkyys pienempi ja vastaavasti pidemmällä vedolla ilmoitettua jäykempi.

Nuolen minimipituus on ampujan vetopituus + vähintään yksi tuuma (n. 2,5cm). Tätä lyhyemmällä 
nuolella saattaa olla riski ampua omaan jousikäteen! Huomioi tämä mahdollisesti lyhyentäessäsi 
nuolta sulittamattoman nuolen testissä. Olen itse pitänyt nuolen optimimittana noin kahta tuumaa 
yli vetopituuden. Toisaalta pidemmässä nuolessa ylimääräisestä pituudesta ei ole muuta haittaa kuin
nuolen lisääntyvä paino ja sen myötä pyöreämpi lentorata. Myös painopiste on keskemmällä 
pidemmällä nuolella, mikäli kärjen paino on sama.   

Nuolen taipuisuus (spine)

Jousen laukaisussa nuoli ensin taipuu voimakkaasti jänteen välityksellä purkautuvan voiman 
vaikutuksesta samalla, kun se aloittaa eteenpäinsuuntautuvan liikkeensä. Oikean vahvuinen taivutus
auttaa nuolta ohittamaan nuolihyllyn siististi ja antaa parhaan mahdollisen lähdön nuolelle. Liian 
jäykkä nuoli pyrkii oikeakätisellä ampujalla lähtemään ampumalinjasta vasempaan ja vastaavasti 
liian taipuisa oikealle. Nuolen sulitus korjaa tätä virhettä, mutta pyrkimyksenä olisi löytää nuoli, 
joka toimii heti lähdöstä optimaalisella tavalla. Tämä antaa parhaat mahdollisuudet tehdä 
toistettavasti samanlaisia suorituksia.  

Nuolivarrella, sekä puisella että hiilikuituisella, on aina jokin perus- spine-arvo, eli kuinka paljon 
nuoli taipuu jollain peruskuormituksella. Hiilikuitunuolissa spine arvo on jokin luku esim. 400 tai 
1600, ja mitä isompi luku sen taipuisampi aihio on. Puunuolissa vastaavasti on annettu jokin 
viitteellinen paunaväli esimerkiksi 40-45lb ja mitä isommat luvut, sitä jäykempi aihio. Tämä ei 
kuitenkaan välttämättä ole yksi yhteen jousen vetojäykkyyden kanssa. Nuolen dynaamista 
taipuisuutta voi lisätä kasvattamalla nuolen mittaa ja käyttämällä painavampaa kärkeä. Vastaavasti 
taipuisuus vähentyy nuolta lyhentämällä ja kärkeä keventämällä. Nuolivarsille löytyy erilaisia 



suositustaulukoita jousen vetojäykkyyden suhteessa, joten näitä kannattaa käyttää lähtökohtana 
nuolten säädöille. Myös jousityyppi vaikuttaa. Pitkäjousissa, jossa nuolihylly on kauempana jousen 
keskikohdasta tarvitaan notkeampaa nuolta.

Sulitus 

Sulitus vakauttaa nuolen lentoa lentonopeuden suhteessa. Perinteisissä jousissa, joissa on kiinteä 
nuolihylly, ja joissa nuoli nojaa ikkunaleikkausta vasten, kannattaa käyttää luonnonsulkia. 
Luonnonsulka joustaa parhaiten osuessaan jousen rakenteisiin, jolloin nuolen lentoon tulee 
mahdollisimman vähän virheliikkeitä.

Sulituksen vaihtoehtoja ovat sulan pituus sekä sulan suuntaus suhteessa nuolivarteen. Pitkä sulka 
vakauttaa nuolta parhaiten, mutta se lisää myös nuolen peräpainoa sekä hidastaa nuolen lentoa 
ilmanvastuksen vaikutuksesta. Sulka voidaan asettaa suoraan nuolivarren suuntaisesti, pieneen 
kulmaan tai kierteisesti. Kulmalla tai kierteisellä asennuksella saadaan nuolen lentoon pyörivä liike,
joka vakauttaa nuolta kuten kiväärin piipun rihlaus vakauttaa luodin lentoa. Pyörivä liike vastustaa 
tuulen tai ampumavirheiden vaikutusta, mutta sen hintana on nuolen lentonopeuden hidastuminen 
ilmanvastuksen seurauksena. Sulituksen mitoitukseen löytyy myös tietoa nuoltenvalintataulukoista 
(esim. Bearpaw:n taulukko Juro-Archeryn sivuilta). Itse suosin perinteisten jousten sulissa  
kierteistä sulitusta (Helical). Aidot luonnonsulat asettuvat parhaiten kierteisesti nuolivarren 
ympärille oikeaan suuntaan. Suunta on ilmoitettu sulkien myyntipaketissa esim. RW=oikealle 
kiertyvä. Jos sulitat nuolia itse, kannattaa investoida kunnolliseen sulituslaitteeseen.

Sulittamattomien nuolten testi

Haettaessa optimaalista nuolen lentoa, pyrkimys on minimoida nuolen lentoon liittyvät virheet. 
Virheet näkyvät parhaiten ammuttaessa sulittamattomia nuolia, koska niissä sulitus ei ole 
korjaamassa nuolen lentoa. Perinteinen menetelmä onkin ampua samanlaisia (nuolivarren pituus, 
spine ja kärjen paino) nuolia sekä sulitettuina että sulittamattomina ja verrata niiden osumia. Jos 
molemmat nuolet osuvat samaan kohtaan, voidaan sanoa säätöjen olevan kohdallaan. 

Karkeasti jaettuna pystysuuntaiseen heitoon vaikuttaa jousen nokinpaikka ja vaakasuuntaiseen 
nuolen taipuisuus. Vaikutus ei välttämättä ole käytännössä aivan symmetrinen, mutta näistä on hyvä
lähteä liikkeelle.

Kannattaa alkaa säätämään yhtä tekijää kerrallaan. Aloita nokinpaikasta. Ammu kolme 
sulittamatonta nuolta noin 10 metrin etäisyydeltä. Ammu perään kolme sulitettua nuolta. Vertaa 
osumia oheisten kuvien perusteella. Älä välitä vielä sivusuuntaisesta heitosta. Kuvassa 2 
esimerkissä A nokinpaikka on liian alhaalla, esimerkissä B liian ylhäällä ja esimerkissä C 
kohdallaan. Muutoksia kannattaa tehdä pienin askelin esimerkiksi millimetri kerrallaan. 

Kuva 2: A = nokinpaikka liian alhaalla, B = nokinpaikka liian ylhäällä, C = nokinpaikka kohdallaan.



Kun nokinpaikka on saatu oikeaksi, voidaan alkaa säätämään nuolen taipuisuutta. Aloita 
mahdollisimman pitkällä nuoliaihiolla (esim. puunuolissa 30” tai 32” aihio). Huomaa, että pitkä 
aihio tarkoittaa painavampaa nuolta, eli omana suosituksenani käyttää mieluummin 30” pitkää 
aihiota ja valita notkeampi spine-luokka. Samoin aloita taulukossa suositellulla kärjen painolla. 
Testivaiheessa suosin itse kierrekiinnitteisiä kärkiä, koska ne on helppo ruuvata tarvittaessa irti ja 
käyttää uudelleen, mikäli kärkeä pitää vaihtaa tai nuolivartta lyhentää.

Ammu jälleen kolme sulittamatonta ja sulitettua nuolta ja vertaa osumia. Kuvassa kolme on esitetty 
nuolen jäykkyyden vaikutus sulitettujen ja sulittamattomien nuolien osumaeroihin.  

Kuva 3. D = Nuoli liian jäykkä, E = nuoli liian notkea, F = nuolen notkeus oikea.

Mikäli oikeakätisellä ampujalla sulittamattomat nuolet ovat sulitettujen vasemmalla puolella 
(esimerkki D), on nuoli liian jäykkä. Lisää kärjen painoa tai kokeile pidempää aihiota. Jos 
sulittamattomat ovat oikealla puolella (esimerkki E) on nuoli liian notkea. Lyhennä nuolivartta tai 
kevennä kärjen painoa. Kun molemmat osuvat samaan nippuun (esimerkki F) on nuoli optimaalinen
sinun jousellesi. Vasenkätisellä ampujalla (nuolihylly jousen oikealla puolella) tulosten tulkinta on 
päinvastainen.

Saatuasi sulitetut ja sulittamattomat nuolet lähelle tosiaan, voit lisätä ampumaetäisyyttä. 
Periaatteessa testiä voi ampua niin pitkältä kuin saat vielä ammuttua tulkittavia nuolinippuja 
sulittamattomilla nuolilla. Todennäköisesti kuitenkin esimerkiksi 20 metrin matka kertoo jo kaiken 
olennaisen. Mutta aloita läheltä: sulittamaton nuoli, jolla on pieni kärkipainoisuus, saattaa kääntyä 
sellaiseen kulmaan, että se rikkoutuu osuessaan tauluun.   

Nuolen säätäminen ampumalla vaatii kohtuullisen hyvää ampumataitoa, jotta suoritus on riittävän 
toistettava osumanippujen saamiseksi. Jos olet siis aivan vasta-alkaja, niin voit pyytää jotain 
kokenutta ampujaa avustamaan säätämisessä tai pysyä tiukasti taulukko- ja suositusarvoissa. Myös 
alan liikkeissä, esimerkiksi meillä Juro-Archeryllä autetaan mielellään oikeanlaisten välineiden 
löytämisessä. 

What the FOC??

Tämä mystinen kirjainyhdistelmä on suomeksi nuolen kärkipainoisuussuhde. Mitä 
kärkipainoisempi nuoli on, sitä nopeammin se vakautuu, mutta myös sitä nopeammin se putoaa 
maan vetovoiman vaikutuksesta. Kärkipainoisempi nuoli siis on tarkka ampua, mutta vaatii 
tarkempaa etäisyyden arviointia. Metsästyskäytössä isompi kärkipainoisuus tarkoittaa myös 
varmempaa läpäisyä. Metsästyksessä, missä ampumamatkat ovat lyhyitä ja läpäisykyky tärkeää, 
ammutaan usein hieman kärkipainoisemmilla nuolilla. Toisaalta kärkipainoisuudella on turha lähteä 
korjaamaan muuten pielessä olevia nuolen säätöjä. Tässä esitetty järjestys on mielestäni samalla 



tärkeysjärjestys: nokinpaikka, nuolen taipuisuus ja sitten vasta FOC. Mutta mikäli sulittamattoman 
nuolen testillä saadun yhdistelmän FOC on jotain aivan muuta kuin suositus, joudutaan palaamaan 
suunnittelussa alkuun. FOC:in kannalta keskeiset muuttujat ovat kärjen paino ja aihion pituus. Mitä 
pidempi aihio, sitä painavampi kärki vaaditaan siirtämään painopistettä eteen. Tämä taas nostaa 
nuolen taipuisuutta. 

FOC% lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

FOC%= 100x(A-(L/2))/L, jossa A on etäisyys nuolen painopisteestä nokinloveen ja L on nuolen 
kokonaispituus nokinloveen ilman kärkeä (kuva 4).

Kuva 4. Nuolen mitat FOC%:n määrittämiseksi.

Mikä sitten on hyvä FOC%? Esimerkiksi Easton suosittelee omiin hiilikuitunuoliinsa 10-15% 
välillä pysyttelemistä. Henry Bodnik on kertonut ampuneensa 16% FOC:illa, ja että 40 metriin asti 
tämän kärkipainoisuuden positiiviset vaikutukset ylittävät selvästi pienen lentoradan pyöristymisen. 
Toisaalta olen lukenut ampujista, jotka ampuvat menestyksellä hyvin pienillä FOC-arvoilla. He 
tosin yleensä ovat talja-ampujia, mikä teknisine nuolihyllyineen yms. on hyvin eri laji kuin 
perinteiset jouset, joissa jo jousitekniikka tuo enemmän epävarmuuksia nuolen lähtöön. Suosittelen 
itse perinteiseen jousiammuntaan, erityisesti puunuoliin kohtalaisen isoa FOC%:ia. Ehkä noin 12% 
voisi olla minimi, joka sopii hyvin pitkän matkan tauluammuntaan, ja tarvittaessa enemmän 
esimerkiksi metsästyskäyttöön oman maun mukaan.

Leikkurikärjet

Tässä kohdassa on hyvä sanoa heti varoituksen sanat: älä koskaan ammu sulittamattomia nuolia, 
joissa on leikkaavat metsästyskärjet kiinni. Tällöin leikkuriteristä tulee nuolen siivekkeet sen 
kärkeen, ja lentorata voi olla aivan mitä sattuu. Tämä voi olla oikeasti vaarallista. 
Leikkurikärkinuolia tulee testata vertaamalla niitä aiemmin hyvin säädettyihin taulukärkinuoliin. 
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